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Geplande evenementen
Beste ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt u een extra nieuwsbrief.
U vindt hierin informatie over:
-

Loting & matching Amsterdam
Vervanging bij ziekte / afwezigheid leerkrachten
Onderwijs op afstand
Onderhoud schoolgebouw
Onderwijsinspectie
Schoolreisjes

Woensdag 16 september
Studiedag
Leerlingen vrij!

Kinderboekenweekje
30 sept. t/m 2 okt.
Want…

Met vriendelijke groet,
Team De Stap

Opspoor onderwijsweek
5 t/m 9 oktober

Loting & matching in Amsterdam
Amsterdam dreigt m.b.t. het huidige systeem van loting &
matching een voorkeursbeleid voor Amsterdamse leerlingen in te
voeren. Het behoeft geen betoog dat dit direct gevolgen heeft
voor leerlingen uit de omringende gemeentes zoals Landsmeer. In
onze optiek zal dit leiden tot kansenongelijkheid.

Herfstvakantie
10 t/m 18 oktober

Het voornemen heeft derhalve tot veel onrust geleid onder ouders,
gemeentes, scholen en schoolbesturen. De diverse stakeholders
hebben inmiddels hun zorg uitgesproken bij de wethouder van
onderwijs in Amsterdam.
Wordt vervolgd!
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Vervanging leerkrachten
De afgelopen week hebben we te maken gehad met uitval van leerkrachten door het testen
op Corona. Vanwege de huidige wachttijden bij de GGD en de tijd die tussen het testen en de
uitslag zit, hebben we te maken met leerkrachten die meerdere dagen niet inzetbaar zijn op de
school. De verwachting is dat dit, zolang onze beroepsgroep geen voorrang krijgt bij het testen
en/of er geen vaccin op de markt is, voort zal duren.
Los daarvan komt de beruchte griep periode er ook weer aan.
De invalpool van Opspoor is opgedroogd waardoor we het wegvallen van collega’s zelf op
zullen moeten vangen. Klassen verdelen en/of klassen naar huis sturen heeft niet onze voorkeur,
maar we houden er terdege rekening mee dat dit scenario zich voor zal doen. We houden
hierbij wel in de gaten dat dit niet steeds dezelfde groep betreft.
We vragen u hierbij om mee te denken hoe we zieke collega’s zouden kunnen vervangen.
Als u overigens zelf bevoegd bent om les te
geven en u zou wel eens een dag willen invallen,
dan kunt u zich opgeven bij e.stam@opspoor.nl
Als u technisch onderlegd bent en wil
meedenken hoe we het onderwijs op afstand
(nog) beter zouden kunnen organiseren, dan
houden we ons ook ten zeerste aanbevolen. Een
uitdaging is bijvoorbeeld hoe een leerkracht
vanuit huis les kan geven via het digibord en in
contact staat met de leerlingen in de klas.

Onderwijs op afstand
Vanuit de MR en enkele ouders kwam de vraag hoe we zorg dragen voor de ontwikkeling van
leerlingen bij onderwijs op afstand indien of leerlingen ziek worden en/of regelmatig verkouden
zijn en/of leerkrachten vanwege ziekte en/of verkoudheid afwezig zijn.
Wat kunnen we als school realiseren?
•
•
•
•

zorg dragen voor werkboekjes waarin de leerstof die die periode centraal staat geoefend
kan worden (met name groep 3);
weekplanningen delen met ouders, zodat zij op de hoogte zijn van de lesdoelen (i.v.m. zie
volgende punt);
zorg dragen voor software waardoor leerlingen de leerstof thuis kunnen
oefenen/verwerken;
de mogelijkheid onderzoeken in hoeverre een leerling de les live kan volgen (middels
Teams) door een laptop 'open te zetten' als de leerkracht instructie aanbiedt. Het is hierbij
namelijk de vraag in hoeverre het geluid draagt....
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•

indien nodig: extra ondersteuning bieden met behulp van de onderwijsassistenten als deze
leerlingen weer op school komen.
Wat kunnen ouders thuis doen?
Bij voorkeur zorg dragen voor een device, zodat
de leerlingen de leerstof thuis kunnen verwerken.
▪

Het heeft niet onze voorkeur om devices uit te lenen,
want dat levert de school extra organisatorische en
administratieve druk op. Als we helemaal dicht zijn
vanwege een lockdown, dan willen we die
mogelijkheid overigens wel bieden.

Onderhoud schoolgebouw
In de brief van Chris van Meurs heeft u kunnen lezen dat renovatie en/of nieuwbouw van De
Stap voorlopig niet plaats zal vinden. Dat betekent dat er de komende periode extra
onderhoud aan het gebouw plaats zal vinden.
De volgende werkzaamheden staan voor op de korte termijn in de planning:
•
•
•
•
•
•
•

in de herfstvakantie wordt het buitenwerk geschilderd;
een aantal deuren (speellokaal / ob) wordt vervangen;
lekkages op het dak worden opgespoord en verholpen;
het speeltoetsel MB/BB wordt gemaakt;
losliggende tegels / hobbels op het schoolplein worden
vastgemaakt / geëgaliseerd;
kapotte ramen worden vervangen;
diverse kleine reparaties vinden plaats.

De volgende werkzaamheden worden overwogen:
•
•
•
•

de vloer van het speellokaal moet goed
schoongemaakt worden;
de vloer in de aula wordt vervangen als het financieel haalbaar is;
de plinten worden vervangen;
er vindt schilderwerk aan de binnenkant plaats (deuren, kozijnen e.d.)

Er is budget voor de aanschaf van een speeltoetsel (6.000 euro). Graag suggesties mailen naar:
g.bakker@opspoor.nl
Binnenkort vindt er ook controle plaats van het ventilatiesysteem. Wordt vervolgd.
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Onderwijsinspectie
Vorige week heeft het MT van De Stap gesproken met de onderwijsinspecteur. Het betrof een
themaonderzoek in het kader van de afstemming van het onderwijs in relatie tot de populatie
van de school. Voorafgaand aan het gesprek hadden we o.a. het verbeterplan en het jaarplan
met de onderwijsinspecteur gedeeld.
De onderwijsinspecteur sprak zijn waardering uit voor de ontwikkeling die het afgelopen jaar is
gerealiseerd en sprak zijn vertrouwen uit over de interventies die voor dit jaar in de planning
staan.

Schoolreisjes / schoolkamp
We weten niet hoe de wereld er over twee, vier of zes maanden uit zal zien. Vandaar dat we er
voor gekozen hebben om de schoolreisjes en schoolkamp aan het begin van het schooljaar te
plannen.
De enige restrictie waarvoor we gekozen hebben, is om de schoolreisjes gespreid plaats te laten
vinden, zodat er zo min mogelijk overlap plaatsvindt. Op deze wijze willen we ‘grote’ groepen
ouders, die ’s morgens afscheid nemen van hun kinderen en ’s middags de kinderen weer willen
onthalen, te minimaliseren. Uitzondering hierop zijn de beide groepen 1/2, mede omdat deze
groepen samen uit nog geen 35 leerlingen bestaan.
De groepen gaan op de volgende dagen op schoolreisje en/of -kamp:
Groep 1/2:

vrijdag 18 september

Groep 3:

dinsdag 22 september

Groep 4:

woensdag 23 september

Groep 5:

donderdag 17 september

Groep 5/6:

vrijdag 25 september

Groep 6:

woensdag 30 september

Groep 7:

donderdag 24 september

Groep 8:

woensdag 23 september tot en met vrijdag 25 september
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